
 
 
 

 

ค ำสั่งเทศบำลต ำบลบ้ำนแซว 
เรื่อง  รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจ ำปี 2563 

-------------------------------------------------- 
เทศบาลต าบลบ้านแซว  ได้จัดท ารายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  ประจ าปี 2563  

เพ่ือให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ 2563  (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศ)  

 
  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
          ประกาศ  ณ  วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 
 
       
                                            (ลงชื่อ).................... ........................................      
                                                               (นายค า   สุปัญโญ) 
         นายกเทศมนตรีต าบลบ้านแซว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



(เอกสารแนบท้ายประกาศ) 
รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจ ำปี 2563 

เทศบาลต าบลบ้านแซว  ได้จัดท ารายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี 2563  เพ่ือให้
สอดคล้องและเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ 2563   โดยการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุประจ าปี 2563  แยกได้ ดังนี้ 

1. โครงการตามข้อบัญญัติ 2563 
1.1 โครงการจัดซื้อ     จ านวน     0 โครงการ 
1.2 โครงการจัดจ้าง     จ านวน     9 โครงการ 

2. โครงการจ่ายขาดเงินสะสม 2563 
1.1 โครงการจัดซื้อ     จ านวน     1 โครงการ 
1.2 โครงการจัดจ้าง     จ านวน     32 โครงการ 

3. โครงการกันเงิน 2562 
1.1 โครงการจัดซื้อ     จ านวน     0  โครงการ 
1.2 โครงการจัดจ้าง     จ านวน     4 โครงการ 

 
สรุปผลกำรวิเครำะห์กำรจัดซื้อจัดจ้ำง  ประจ ำปีงบประมำณ 2563 

- การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน ...45...ครั้ง  รวมเงินงบประมาณ....9,445,000...บาท   
รวมวงเงินจัดซื้อจัดจ้าง ...8,989,000...บาท  คิดเป็นร้อยละ ......4.83......ของจ านวนครั้งที่
ด าเนินการทั้งหมด 

- การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ านวน......2.....ครั้ง รวมเงิน
งบประมาณ......1,886,000....บาท   รวมวงเงินจัดซื้อจัดจ้าง .....1,493,740..บาท  คิดเป็นร้อย
ละ .....20.80...ของจ านวนครั้งที่ด าเนินการทั้งหมด 

- การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีคัดเลือก  จ านวน.....-.......ครั้ง  คิดเป็นร้อยละ.....-........ 
 

ประเด็นปัญหำและอุปสรรคกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
- ปัญหาเรื่องระยะเวลาในการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเร่งด่วน  กระชั้นชิด  ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะ

เกิดข้อผิดพลาดในการด าเนินงานได้ 
- การสืบราคากลางจากผู้มีอาชีพอาจใช้เวลานาน  เนื่องจากบางโครงการต้องรอการสืบราคาจากหลาย

แหล่งข้อมูลและที่มา 
แนวทำงกำรแก้ไข 

- ติดตามผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ละเอียดรอบคอบและรัดกุม  ให้เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
ให้มากที่สุด 

 
 
 
 
 



หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 
ล าดั
บ 

ช่ือโครงการ งบประมาณที่รับ งบประมาณที่ใช้จริง ส่วนต่าง คิดเป็น ประเภทการจัดหา หมายเหต ุ
(บาท) (บาท) (บาท) ร้อยละ จัดซื้อ จัดจ้าง 

1 ก่อสร้างถนน คสล. ซอยกลางบ้าน 1 
บ้านห้วยข่อยหล่อย ม.12 

50,000 41,500 8,500 17.00    

2 ก่อสร้างถนน คสล. ซอยกลางบ้าน 4 
บ้านห้วยข่อยหล่อย ม.12 

40,000 29,500 10,500 26.25    

3 ก่อสร้างถนน คสล. เข้าสู่พื้นที่
การเกษตรขั่วปู่โย บ้านเกาะผาค า ม.
6 

400,000 396,500 3,500 0.87    

4 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยริมโขง บ้าน
สบกก ม.7 

294,000 264,500 29,500 10.03    

5 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยข้างวัด บ้าน
เกาะผาค า ม.6 

188,000 178,500 500 5.05    

6 ก่อสร้างถนน คสล.ทางขึ้นป่าช้า บ้าน
สันทรายกองงาม ม.10 

296,000 282,500 13,500 4.56    

7 ก่อสร้างถนน คสล.ซอย 2 เส้นทางไป
ป่าชุมชน บ้านหัวกว๊าน ม.15 

338,000 319,500 18,500 5.47    

8 ก่อสร้างถนน คสล.ซอย 10 บ้านแซว 
ม.1 

150,000 142,500 7,500 5.00    

9 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยทางเข้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าตึง ม.5 

74,000 69,500 4,500 6.08    

10 ก่อสร้างถนน คสล.ซอย 6 บ้านท่าขัน
ทอง ม.3 

175,000 160,500 14,500 8.29    

11 ก่อสร้างถนน คสล.ซอย 6 (ไปหนอง
แสลบ) บ้านสวนดอก ม.8 

458,000 434,000 24,000 5.24    

12 ก่อสร้างถนน คสล.ซอย 11 บ้านแซว 
ม.1 

187,000 185,500 1,500 0.80    

13 ก่อสร้างถนน คสล.รอบบ่อขยะ บ้าน
ทุ่ง ม.2 

123,000 111,000 12,000 9.76    

14 ก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าฌาปน
สถานบ้านห้วยเดื่อ ม.4 

494,000 470,000 24,000 4.86    

15 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยลงท่าน้ าบ้าน
เกาะผาค า ม.6 

115,000 104,500 10,500 9.13    

16 ก่อสร้างถนน คสล.สะพานน้ าปง บ้าน
สบกก ม.7 

307,000 293,500 13,500 4.40    

17 ก่อสร้างถนน คสล.เข้าบ่อขยะ บ้าน
สันทรายกองงาม ม.10 

327,000 312,500 14,500 4.43    

18 ก่อสร้างถนน คสล.ซอย2 เส้นทางไป
อ่างเก็บน้ า ห้วยผักหนาม ระยะที่ 2 
บ้านหัวกว๊าน ม.15 

157,000 151,500 5,500 3.50    



19 ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 1 บ้านป่าตึง 
ม.5 

76,000 70,500 5,500 7.24    

20 ก่อสร้างถนน คสล.ซอย 6-8 บ้านสัน
ทรายกองงาม ม.10 

108,000 92,500 15,500 14.35    

21 ก่อสร้างถนน (ซอยอาข่า)จุดที่ 2 บ้าน
ห้วยข่อยหล่อย ม.12 

99,000 93,500 5,500 5.56    

22 ก่อสร้างถนน คสล.ข้างซอย 1 เข้าสู่
พื้นที่การเกษตร บ้านเกาะผาค า ม.6  

198,000 187,500 10,500 5.30    

23 ก่อสร้างถนน คสล.(ซอย2) บ้านสัน
ทรายกองงาม ม.10 

59,000 54,500 4,500 7.63    

24 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยปางมอง บ้าน
สบกก ม.7 

200,000 177,500 22,500 7.63    

25 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยจ าไฮ บ้านป่า
ตึง ม.5 

88,000 84,000 1,000 4.55    

26 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยอาข่า จุดที่ 1 
บ้านห้วยข่อยหล่อย ม.12 

260,000 247,500 12,500 4.81    

27 ก่อสร้างถนน คสล.แยกซอย 1 แม่
แอบน้อย บ้านห้วยน้ าเย็น ม.12 

274,000 258,500 15,500 5.65    

28 ก่อสร้างถังเก็บน้ าคสล.พร้อมจัดซือ้
ท่อพีวีซี บ้านทุ่ง ม.2 

280,000 279,000 1,000 0.36    

29 ก่อสร้างถนน คสล.ซอย 9 บ้านแซว 
ม.1 

256,000 255,000 1,000 10.21    

30 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.เข้าสู่พืน้ที่
การเกษตร 

284,000 284,000 - 0.00    

31 ก่อสร้างถนน คสล. ซอย11/2 บ้าน
ป่าตึง ม.5 

118,000 109,500 8,500 7.20    

32 ก่อสร้างถนน คสล.เข้าสู๋พื้นที่
การเกษตร (ห้วยจะเอ้) บ้านห้วย
กว๊าน ม.9 

73,000 68,500 4,500 6.16    

33 ก่อสร้างถนน คสล.ซอย 2 บ้านห้วย
กว๊าน ม.9 

75,000 69,500 5,500 7.33    

34 ก่อสร้างถนน คสล. เข้าสู่พื้นที่
การเกษตร(ห้วยปูเอ้) บ้านห้วยกว๊าน 
ม.9 

348,,000 330,000 18,000 5.17    

35 ก่อสร้างถนน คสล.แยกซอย 2 บ้าน
ทุ่ง ม.2 

109,000 82,000 27,000 24.77    

36 ก่อสร้างซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่
การเกษตรสะพานน้ าปง บ้านสันทราย
กองงาม ม.10 

223,000 222,000 1,000 0.45    

37 ขุดบ่อเก็บน้ า ข้างหอเจ้าบ้าน บ้านป่า
ตึง ม.5 

70,000 69,500 500 0.71    



38 ก่อสร้างถนน คสล.ซอย 5 บ้านสัน
ทรายกองงาม ม.10 

90,000 75,500 14,500 16.11    

39 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยทุ่งป่าถ่อน 
ระยะที่ 2 บ้านแซวกลาง ม.14 

269,000 241,000 28,000 10.41    

40 ก่อสร้างถนนคสล.ซอยบ่อขยะ บ้าน
ห้วยเดื่อ ม.4 

269,000 253,000 16,000 5.95    

41 ก่อสร้างรางระบายน้ า พร้อมวางท่อ 
คสล.ห้วยสวนเมื่ยง บ้านทุ่ง ม.2 

75,000 70,000 5,000 6.66    

42 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยริมโขง บ้าน
สบกก ม.7 

313,000 312,000 1,000 0.32    

43 ก่อสร้างถนน คสล ซอย 8 บ้านป่าตึง 
ม.5 

61,000 60,500 500 0.82    

44 ขุดสระเก็บน้ า บ้านห้วยเดื่อ ม.4 500,000 498,500 1,500 0.30    
45 ขุดลอกหนองแซะ บ้านสันทรายกอง

งาม ม.10 
497,000 496,000 1,000 0.20    

46 จัดซื้อท่อพีวีซี พร้อมอุปกรณ์  550,000 338,220 211,780 38.51    
47 ก่อสร้างถนนเสริมผิวถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กด้วยแอสฟัสท์ติกคอนกรตี
สายป่าตึง ม.5-บ้านห้วยกว๊าน ม.9  

1,336,000 1,155,520 180,480 13.51    

รวม  11,331,000 10,482,740 524,760 7.49    
        

  
 

 


